
Olja Faletič, 2. D 

VODA 

Oh voda! Ti čista in umirjena se po dolini kotališ, 

polna si lepote, ampak to veš samo ti. 

Tvoja pot je polna zarot. Ni lahka to priznam, 

saj ovire imajo svojo moč. 

Mostovi, bregovi, brzice in ljudje, 

te ovire so močne ampak šibke za te. 

Ostani močna, ostani zdrava, 

Ostani naša, lepa in mlada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Taša Bornšek, 1. B 

Voda 

O voda,  

tako tiha si, 

pa obenem tako glasna. 

Tihe bregove dereš, šumiš, 

vse do Krasa, 

kjer se izliv razlije v tri oblike časa. 

 

Zavijaš levo od ljubezni, nato desno vse do kriminala. 

O, ti si ena kaplja,  

brez katere žarkov svetlobe bilo ne bi 

in vsi mi bi živeli´ v pogubi´. 

 

Ali si pravljični mit ali neznanka, 

vse to je tvoja pretekla uganka. 

Zavijaš desno, zavijaš levo, 

Naenkrat se iz dežnih kapelj, 

 v oblake spremeniš, 

se v krogu vrtiš. 

 

Voda, 

sveta´ si sveta, 

mrak nam prekriva tvojo podobo, 

ko tebe zmanjkuje mene več ni, 

ko se v obilju obračaš, 

jaz sveto bogastvo dobim. 

 

Kje se skriva tvoj večni diamant, 

pokaži nam ga, 



razblini nam upe 

in nas ponesi v raj. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Timon Jeretič, 1. C 

Življenje je kot voda 
Konstantno spreminjajoča, 
vedno se preliva in kdor se mu prilagaja 
ta bo plul na površju. 
Kdor hodi proti smeri v katero reka ga podaja, 
brezdvomno bo potonil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zala Španič, 1. A 

 

VODA 

Tako tiha, a hkrati glasna. 

Kam se ti mudi, kam se ti tako hiti. 

Ustavi se in pokukaj v ta naš svet. 

Barvit, kakor vrtnice. 

 

Ozri in se vprašaj zakaj kot vrtnice. 

Gledaš prizore, ki niso za človeške oči. 

Hitiš in jih zatiskaš pred grozotami. 

Tega sveta, a te kdo vpraša zakaj. 

 

Nimaš izbire biti rdeča. 

Ne počutiš se čisto, saj grozna vojna dirja 

mimo, pa te sprašujejo kam se ti mudi, 

kam se ti tako hiti, zakaj se ne ustavljaš.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tim Sabadin, 1. D 

VODA 

Voda, ti brez okusa, 

tekočina, le kaj bi mi brez 

tebe.  

Si bolj dragocena od 

zlata, diamanta in srebra.  

 

Ti nam usodo pišeš in 

nam veselje kličeš.  

Le kaj bi mi brez tebe.  

 

Če le veliko bi te bilo, 

v mirnih srcih bi živeli 

in se lepo imeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Valentina Prodan, 1. B 

SIRENA 

V čolnu pod mesečino ribič je sedel, 

kot ponavadi pesem si pel.  

Nenadoma se čoln je premaknil, 

ne da bi ribič se ga dotaknil.  

 

Petje je privabilo sireno, 

na pogled nedolžno morsko peno.  

Njen izgled je ribiča očaral, 

glas začaral.  

 

Ni opazil bližajočih se čeri, 

saj strmel je v njene steklene oči.  

In ko se sklonil je k njej za poljub, 

je povlekla ga v globine praznih obljub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Alin Brdar, 1. E 

VODA 

Brez barve,  

brez vonja, 

brez okusa, 

A brez nje ni življenja.  

Je sreča, 

je veselje  

In smeh tistih, 

ki vedo, 

da voda je zlato. 

Ko začela se bo iztekati, 

nam bo za vsako kapljico mar, 

ker voda je dar, 

ki ga nima vsak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Eva Krautberger, 1. B 

VODA 

Voda, le kaj bi brez nje, 

Brez te pomembne življenjske sile, 

brez njenega pogona 

In njenega zagona. 

 

Je odlična takšna kot je, 

in tudi takšna z dodatki. 

Je dobra, sladka in kisla, 

tako z limeto, kot z meto. 

 

Kot da ve, da brez nje ne gre, 

saj je življenje brez nje, 

lahko pravo gorje. 

Zato jo spoštujmo in negujmo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ivan Sokolovski, 1. A 

VODA 

Voda, voda, 

hitra in počasna, 

mirujoča in deroča, 

ta modra voda. 

 

V potokih, jezerih in rekah, 

teče ob smrekah, 

ob rekah so ljudje, 

ki imajo po noge dve. 

 

Ob rekah so travniki, 

Veliki in mali, 

Naravni in umetni 

in ob cestah zraven, 

so znaki prometni. 

 

Da bi človek preživel, 

se rabi vode napiti 

in je v naravi dovolj pustiti. 

 

A se človek tega zaveda? 

Ne vem, vpraša ga. 

Dovolj je bilo 

Tega odlašanja. 

 



Voda, voda, 

hitra in počasna, 

mirujoča in deroča, 

ta modra voda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jakob Maj Šajina, 1.D 

                                                VODA 

Voda je najpomembnejša življenska spojina, saj je od nje odvisno celotno življenje. Tam, kjer ni vode, 
ni življenja. Voda prekriva ¾ našega planeta , sladke vode je 2,5 % in slane 97,5 %, pitne pa nažalost le 
1 %. Naša Slovenija je precej bogata z vodami. Poraba vode se je v zadnjih 100 letih povečala kar za         
6-krat, človek zdrži brez vode največ 10 dni, brez hrane pa tudi do 2 meseca. Povprečno naj bi človek 
moral popiti vsaj 2 litra na dan, da ne dehidriramo. Zato se moramo zavedati, da vode ni malo, in s 
globalnim segrevanjem povzročamo taljenje ledenikov, kar pomeni več vode oz. višanje morske vode, 
kar pomeni popoljavljanje obmorskih mest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jure Žbogar, 1.D        

VODA 

 

Voda, tvoja glasba me pomirja,                                                                                                                                            
naravno si zrcalo, ki odseva                                                                                                                                                                   
lepote matere narave ter vsa                                                                                                                                                    
še nedotaknjena čudesa. 

O, voda, vir prelepega življenja,                                                                                                                                
mogočno viješ se skozi doline,                                                                                                                                              
s svojim žuborenjem ustvarjaš melodije,                                                                                                                                                     
katerih šum se vije v harmonije. 

Danica osvetli te in razkrije                                                                                                                                                          
še tiste neopažene skrivnosti,                                                                                                                                           
katerih ne zavedaš se radosti.                                    

A tvoje vse naravne danosti in                                                                                                                                    
lepote ne prekašajo slabosti,                                                                                                                                         
pohlepnosti in poželenja ljudi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lucija Olenik, 1. C                                                                                                                                         

Tihi krivec 

Temno in tiho je v prostoru,                                                                                                                             
majhen snop svetlobe na mizi ugaša,                                                                                                                      
ura na zidu počasi v ritmu tik taka. 

Davno bilo je zadnjega obiska,                                                                                                                                                            
davno, od kar je kdo prestopil prag.                                                                                                                                                 
V šumenju, komaj slišnem,                                                                                                                                                              
v daljavi, krivec. 

Temen, brez nobene barve,                                                                                                                                                                  
tiho teče mimo.                                                                                                                                                                                        
v vsakem obratu ponovno posrka rdečo,                                                                                                                                          
jo stisne h sebi in ne spusti, le tava večno. 

Sedaj je odtenek rdeč,                                                                                                                                                                           
v okolici pa še vedno, tišina.                                                                                                                                                                
Le majhen krik, ki ga zatajil,                                                                                                                                                             
je tihi krivec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Martin Kocjančić, 1. A 

 

Voda 

Voda diši,  

Voda ne leti, 

Vode je dosti, 

Razen v Afriki. 

Voda je pinta  

In zelo užitna. 

Je za življenje obvezna 

nikoli brezzvezna 

in pitna samo ko je trezna 

 

zbirka: GLOBOKE MISLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mija Jamnik, 1. C 

 

KRI NI VODA 

Kri je voda 

in voda je kri 

Eno enako drugemu 

Obstaja pomen 

Ker ni ognja, 

ki ga voda uniči 

Kri in voda 

voda in kri 

Vse je enako 

upanje je še 

časa ne tratimo, 

ker voda je vse 

Kri ni voda  

in voda ni kri 

Kot ogenj in voda 

Vse brez pomena 

Eno izniči drugo 

Ničesar več ni 

Kri in voda 

voda in kri 

Tratimo čas 

Upanja ni 

 

 



Neja Škerjanc, 1. A 

 

ČISTA VODA 

 Voda je naše največje zlato, 

saj če vode ne bi bilo, 

zboleli bi vsi 

in žalostni bili. 

 

Vodo imamo v potokih, 

morjih in jezerih. 

Voda je za nas največja 

sreča v vesolju. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nika Gačnik, 2. D 

 

Z vetrom se začne neurje, 

oblaki potemnijo. 

Svetlo modra barva morja 

potone v globino. 

 

Začne se rahlo, blago, 

kot opozorilo, 

preide v grmenje, bliske, 

dreves šumenje. 

 

Na gladkem oknu dežne kaplje polzijo, 

kot solze z nebes poslane, 

z zemljo se spojijo. 

 

Vse potihne 

a nevihta še živi, 

kot da narava z njo se prerodi. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zakhar Lukin, 1. A 

ZGODBA O DVEH PLANETIH 

Nekoč na nekem zelo majhnem planetu je bilo veliko rastja ter toliko vode,da ljudje niso poznali ne 
lakote,ne žeje.Bili so zelo zadovoljni in srečni da so lahko mirno živeli.Bili so namreč miroljubni,ter 
niso imeli vojn.Vode niso onesnaževali,ter jo tudi varčevali.Na sosednjem planetu  pa je živelo 
ljudstvo,ki ni imelo tako dobrih pogojev za življenje.Imeli so namreč puščave,malo rastlinstva in malo 
vode.Prebivalci na tem planetu niso bili srečni,ampak ljudstvo z vodnega planeta jim je dosti krat 
pomagalo z vodo,oni pa jim so z gospodarskimi izdelki.Tako sta oba planeta živela v usklajenosti in 
medsebojnem razumevanju. 

Na Vodnem planetu je živel mladenič,ki je bil zaljubljen v dekle na sosednjem planetu.Večkrat sta si 
srečevala ter sta si želela poročiti. 

Nekega  dne pa si je kralj na Peščenem planetu želel več vode za svoje prebivalstvo,ter je sklenil 
napasti Vodnega.V tej bitki je zmagal Peščeni planet ter si je privoščil Vodnega.Ujetnike so obdržali na 
Vodnem planetu med katerimi je bil tudi mladi princ.Dekle  je to izvedela,ter se na skrivaj srečevala z 
njim.Kralj je izvedel za njun odnos ter je dal princa zapreti v kamniti stolp.Hčerka kralja je to izvedela 
ter je prosila svojega očeta naj si ga odklene.Oče pa tega ni hotel storiti.Dekle  je ponoči usipila 
stražarje,se povzpela na stolp in skupaj s princem  pobegnila.Kralj je to izvedel ter ukazal svojim 
vojakom naj ju ulovijo.Čez nekaj dni ju vojaka ulovita ter ju pripeljata h kralju.Kralj si da princa čez tri 
dni obesiti,princesa pa ko to sliši pade v nezavest. 

Princu,pa je uspelo pobegniti,ter skupaj s svojo vzljubljeno sta tekla stran,vojska kralja pa ju 
zasledovala.Uspelo jima je povzpeti se  na stolp,zgledalo pa je da se ne moreta rešiti. 

Eno stvar,ki je nobeden ni vedel,da je na Vodnem planetu živelo mogočno bitje,imenovalo se je Vodni 
zmaj,ki je bilo tako ogromno in velikansko skoraj kot polovica enega planeta.Namreč po bitki s 
Peščenim planetom se je prebudilo,ter nato se je odpravilo maščevati za njeno prebujanje.Zelo hitro 
je priletelo na Peščeni planet,ter ga je toliko časa zalivalo,da skoraj nobenemu se ni uspelo 
rešiti.Rešila sta se nampreč princ in princesa,ki sta bila na stolpu.Nato sta se skupaj z Vodnim zmajem 
odletela na Vodni planet osvobodila ujetnike in se poročila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Živa Kralj, 1. D 

Čoln se je mirno zibal na gladini in pozno popoldansko sonce je upiralo svoje žarke v močvirnato 
pokrajino. Žabe so tiho regljale, med trsjem pa so leteli pisani kačji pastirji. Drevesa okoli mlake so 
bila odeta v bujno zelenje. Na čolnu je mirno spal fant, ki se ga je lotila spomladanska utrujenost, 
rahlo zibanje čolna pa ga je uspavalo. Poleg njega je na čolnu sedel pes, ki se je brez zadržka lotil 
fantove malice in ni niti pomislil kakšne posledice ga bodo doletele, ko se bo njegov lastnik zbudil. Na 
srečo je fant trdno spal in niti škripanje zarjavelega kolesa ga ni zbudilo iz spomladanskega počitka. 
Na kolesu je sedel fantov sosed, ki je bil leto starejši. Še preden je prišel do čolna, je na ves glas 
zaklical ime svojega prijatelja, ki se je v trenutku zbudil in pogledal okoli sebe. “Mark zamudil si.” je 
razočarano rekel sosed. “Kaj sem zamudil?”je še vedno zaspano vprašal fant. “Zamudil si vlak in vsi 
smo čakali na postaji, da bi se poslovili od tebe.” Fant se je šele zdaj spomnil, da bi moral odpotovati, 
vendar si je še želel še zadnjič videti svoj najljubši kotiček sveta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zorica Danilova, 1. B 

Nekoč sta mestu vladala Kralj Pizzo in njegova žena Kornelija. Kornelija je bila zvita in prestol je želela 
zase, zato je odšla k čarovnici in jo prosila za pomoč. Dobila je plastenko polno prozorne tekočine, na 
videz in celo okus kot voda. V sebi pa je plastenka skrivala vino, skrito očem z urokom zlobne 
čarovnice. Naslednje jutro se je Kornelija urno podvizala v kuhinjo, kjer je na presenečenje vseh 
pomagala pripraviti zajtrk. Kralju je ponudila »vodo« iz plastenke, on pa je vso popil brez problema. 
Tako je vsako jutro za zajtrk, opoldne za kosilo in zvečer za večerjo popil pol litra vina. Postal je 
alkoholik in njegova dejanja so bila vedno manj razumna. Kornelija je zavladala, Pizzo pa je pil vino 
kot vodo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Živa Kravanja Duh, 1. A 

SKRITA MOČ 

Nekega mirnega jutra je Astrid odšla v bližnji gozd, da bi nabrala cvetje za svojo umirajočo se mater. 
Čutila je, da je to znak miru in slovesa. Ko je hodila po gozdu, si je ogledovala lepoto matere narave. 
Navdušena je bila nad živahnimi barvami cvetja, petjem ptic in žuborenjem potoka. Vedno je bila 
zaljubljena v naravo in tja se je odpravila vsakič, ko je potrebovala mir. Ko je tako umirjeno hodila po 
gozdu, je zaslišala nenavadno petje. Najprej je mislila, da je to le šelestenje listja ali oglašanje kakšne 
posebne živali. To je preslišala in nadaljevala z nabiranjem. Za trenutek jo je spreletel srh, saj je čutila, 
da jo je nekaj oplazilo. Začela je hiteti, da bi se lahko čim prej vrnila k materi. Ni hotela, da bi se ji kaj 
pripetilo, saj se ne bi mogla posloviti. Med zastrašujočim razmišljanjem je tekla, nekajkrat se je 
spotaknila, a se hitro pobrala in nadaljevala pot. Kar naenkrat pa je zaslišala oglušujoče petje. Bilo je 
tako glasno, da jo je vrglo na tla. Začela je kričati od bolečine in zdelo se ji je, da sanja. Petje je bilo 
vedno glasnejše in zdelo se je, da prihaja vedno bližje. Pripravljena je bila predati se usodi, saj je bila 
prepričana, da jo bo potegnilo v globine morja. Zvok je postal tako glasen in melodija tako moteča, da 
je v trenutku izgubila zavest. Začela je čutiti toplino sončnih žarkov, oblivanje vode in oster dotik. V 
tistem trenutku jo je poneslo v nebo, počutila se je pomirjeno in varno. Odprla je oči in pred njo je 
stala prelepa ženska. Gledala jo je z radovednimi očmi, imela je našobljene ustnice, izgledalo je, da jo 
želi poljubiti. Takoj se je odmaknila, saj ji je začela teči voda iz ust in opazila je, da sploh nima nog. 
Njen trup je izgledal popolnoma človeško, namesto nog pa je imela plavut. Takoj se je spomnila, da bi 
to utegnila biti sirena. Tista, ki je toliko junakov zvabila v skušnjavo. Prestrašila se je in se nagnila 
nazaj. Ugotovila je, da sedi na oblaku in tako je padla v globoko morje pod milim nebom. Sirena je 
skočila za njo in skupaj sta plavali v sinje modrem morju. Prijela jo je za roko in jo sunkovito potegnila 
v globine. Astrid ni mogla dihati, zato je začela mahati z rokami in v obraz je postala vsa modra. Zdelo 
se je, da bo v hipu umrla. Sirena ji je pokrila roko z usti in ji spremenila noge v plavut. Tako je začela 
prosto plavati in dihati kot običajno morsko bitje. Prestrašila se je svoje podobe, a ni imela izbire, 
zato je slepo sledila sireni. Spraševala se je, kam jo bo odpeljala in kakšna je njena usoda. Strah je bil 
prevelik, da bi se spomnila na mater. Počutila se je krivo in sebično, da se je bala samo za svoje 
življenje. Obžalovala je odhod v skrivnosten gozd, ker verjetno ne bo nikoli več mogla videti preljube 
matere. Njuna pot se je nadaljevala in vedno bolj sta tonili v globine, ki so bile tako temne, da se ni 
znalo več razločiti teles. Potem pa je Astrid opazila majhne lučke, ki so se veselo gibale po morju. 
Zvedavo so se hihitale in kazale pot. Pomislila je na mlečno cesto, megličast pas, ki na videz deli 
nebesni svod na dve polovici. Začeli sta se gibati vedno bolj urno, postali sta meglica v prostranem 
morju in močno sta butnili v trda tla. Sirena se je znova zagledala v navadno smrtnico in ji v dlan 
stisnila stekleničko. V njej so se svetlikala majhna bitjeca in se neumorno hihitala. To so bile luči, ki so 
nama kazale pot po morski galaksiji, je pomislila Astrid. Sirena se je iskreno nasmehnila in rekla: 
"Tako je. Ta čudežna bitjeca so galaksiji, ki imajo neverjetno zdravilno moč. S samo enim požirkom 
pozdravi vse bolezni. Naseli se v tvoje celice in jih napolni z vodno energijo. To daj svoji materi in v 
trenutku se bo vrnila k tebi. Le pohiti, loviš zadnje trenutke!" Astrid se je iz srca zahvalila skrivnostni 
sireni in poletela nazaj v nebo. Znova so jo pobožali sončni žarki in nenadoma se je preobrazila v 
navadno smrtnico. Stala je na istem mestu, kjer jo je ugrabila sirena. Začela je teči, kolikor hitro je 
lahko. Hotela je pravočasno prinesti zdravilo materi. Čez nekaj minut se je znašla v njuni skromni hiši. 
Videla jo je, kako je vsa uboga ležala na postelji in lovila še zadnje življenjske vdihe. Hitro je pohitela 
do nje in ji dala piti tekočino v steklenički. Pozitivni učinki so se pokazali že medtem, ko je mati pila. 
Kar naenkrat je izgledala 10 let mlajša, njena lica so pordečila, izrisal se ji je širok nasmešek na obrazu 



in vstala je iz postelje kot živahna mladenka. Astrid je osupnila. Od začudenja so ji začele liti solze po 
licih. Bila je presrečna in z vso ljubeznijo je objela pozdravljeno mater. Ta jo je igrivo pogledala in ji 
rekla, naj se usede na posteljo. "Prinesla si mi vodo, kajne? Vir življenja, ki odloča o obstoju ali 
izginotju vsega na Zemlji. Vedela sem, da me bo le to pozdravilo. Tako revni sva bili, namreč nisva si 
mogli privoščiti niti dovolj vode za mojo ozdravitev. Večno bom hvaležna materi naravi." Tako je 
sirena prinesla življenje nazaj v tamkajšnjo revno hišo. Voda ima neverjetno moč, gradi življenja in 
nas ohranja pri življenju. Je temelj vsega živega in moramo jo ceniti, bolj kot karkoli. Žal se o njeni 
vrednosti začnemo zavedati šele, ko začutimo pomanjkanje. Ima uničujočo, zdravilno in povezovalno 
moč. Vse to se je podilo po Astridinih mislih, ko je ponoči zrla v neskončno daljavo in globino morja. 
Skritega prijatelja, ki nosi toliko skrivnosti. Tudi takšnih, ki jih ne bomo nikoli odkrili, zato bo za vedno 
ohranilo svojo edinstvenost, večnost in skrivnostnost. Je začetek in konec vsega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Timotej Tevž 1. C 

Prihodnost 

26/01/0001 

Začelo se je. Evakuacija je skoraj končana. Silosi so zapolnjeni prav tako pa tudi ladje in podmornice. 
Kdo bi si mislil, da bi se Vesoljni potop lahko spet ponovil. Če bi že prej vedel mogoče sploh ne bi 
postal ateist, ampak sedaj je kar je. Kljub vsemu napovedovanju katastrofe se še vedno nismo mogli 
rešiti vsi. Vse skupaj naj bi nas ostalo le še okoli 2 milijona. Ostalih 16 milijard sedaj verjetno počiva 
na dnu Pozejdona (ko se so vsi oceani združil, zaradi toliko dežja, v enega smo ga poimenovali 
Pozejdon). Sedaj, da bi preživeli so nas razdelili v tri narode, ki si med seboj pomagajo: Areo, narod, ki 
živi na površju (to vključuje ladje in letala), Terros, ljudje, ki živijo v Silosih (ogromni bloki, bunkerji, 
vgrajeni v globine zemlje pod vso vodo) ter Vinum, narod, ki živi v podmornicah in razbitinah globoko 
v morju.  

Areojci, skrbijo za proizvajanje rastlin in sončno energijo. Terrojci, skrbijo za živino in materiale, ki se 
nahajajo v zemlji. Vinumci pa skrbijo za transport med Aeorci in Terrorjci. 

Po pravici, nisem še srečal človeka, ki bi mi povedal, da se je navadil takega življenja ampak kaj pa 
moremo. Lahko si izbiral med smrtjo ali pa življenjem. Nekateri sploh niso mogli izbirati. Spet si želim 
zadihati pravi zrak s površja ampak pravijo, da prehod ljudi med narodi še dosti časa ne bo mogoč 
brez pooblastil višjih uradnikov. In tako sem sedaj ujet globoko pod zemljo in vsem morjem kjer 
poskušam v 50 nadstropnem bloku nadzorovati 563 ljudi. Nisem se zato javil samo določili so me in 
jaz nisem smel ugovarjati. 

Saj me ne moti. Življenje kot nadzornik je veliko lažje od tistih, ki morajo vsak dan čistiti hleve ali pa 
kopati železo, zlato, kamne, zemljo in druge materiale ter jih tovoriti na podmornice. Ampak vseeno 
bi raje užival ob sončnem zahodu in vzhodu tudi če bi moral zato cel dal garati na vrtovih. Veste, ko si 
tukaj spodaj zaprt malo več kot mesec začneš ceniti tisto kar smo imeli prej. Celo tisti kratki trenutki, 
ko hodiš pozno zvečer nazaj domov in uzreš zadnje sončne žarke. Takrat sem se po navadi ustavil za 
trenutek in se zazrl naravnost v to svetleče zlato kroglo veselja, ki se je počasi utapljala v zgodnjih 
urah noči. Ampak to je zdaj že preteklost. Ko bo človek spet stopil na suho zemljo ter uzrl sonce in 
začutil veter na obrazu me že dolgo časa nebo več. Edino česar si želim še enkrat v svojem življenju 
preden se neham boriti z samim sabo je kako se sonce dvigne in prežene vso temo in mraz. 

 Se opravičujem bralec, da se tako pozno predstavljam. Moje ime je Oliver Bezjak, serijska številka 
2905255501 in sem eden od 3 Slovencev, ki so preživeli potop. Star sem 17 let, 6 mescev in 3 dni in 
zelo rad pišem. Kljub temu, da je postal papir izjemno drag material sem uspel pritihotapiti seboj 
zvezek od matematike, ki ni bil do konca napolnjen. Ta zvezek od matematike sem dobil od svoje 
sestre, ki ga je imela še ona na koncu srednje šole. Če bi lahko ostal v šoli bi ga mogoče celo lahko 
zapolnil. No da ne zaidem z glavne teme. Vsaka država je  izbrala svoje predstavnike in jih poslala v 
silose, ladje ali pa podmornice, da bi preživeli in varovali državno dediščino. Nekatere države so 
smele več ljudi poslati nekatere manj ampak kot vidite Slovenci niso imeli pretirane sreče, kljub vsem 
protestom. No naj povem, da je po celem svetu zavladal kaos ko so ugotovili, da je imel Martin Fox 
prav glede katastrofe ampak takrat je bilo že prepozno. Vsaka država je naredila kar je morala in 



sedaj smo tukaj. Živimo v silosih, na ladjah, v podmornicah, zračnih mehurčkih, nekateri celo na 
letalih, nekateri pa kar na splavih dokler ne umrejo od sončarice ali pa se izstradajo. 

Poleg tega, da si želim še zadnjič videti sonce si želim tudi spoznati oba druga preživela Slovenca. Bilo 
bi se lepo pogovarjati v slovenščini, da je ne pozabim. Sedaj se vsi pogovarjamo v angleščini. 
Nastajajo različna narečja angleščine npr. tam kjer prevladujejo francozi je nastala mešanica 
angleščine in francoščine, pri nas, pa je nastala mešanica angleščine in japonščine. Japoncev je kar 
dosti saj so oni dobili originalno idejo za silose. Nisem se pritoževal, ker sem kot mlad pogledal veliko 
animea (japonske risanke) in občudoval Japonce in njihovo kulturo. Hitro sem se navadil njihovih 
običajev, ker sem že veliko vedel o njih in njihovi kulturi saj, ko sem bil še mlajši sem si silno želel 
obiskati Tokio. Najbolj so mi všeč vikendi, ko se zberejo vsi mali in veliki ljubitelji animea v dnevni in 
skupaj pogledamo celotno sezono risank. In ja, če ste si predstavljali naše silose in druga bivališča kot 
taborišča kjer se samo dela ste se močno zmotil. Predstavljajte si eno ogromno vas kjer se vsi med 
seboj poznajo in si pomagajo. Silosi imajo kuhinjo, knjižnico, vodni park, kinodvorano oz. mi ji 
pravimo dnevna ker se tam po navadi ljudje med seboj družijo, jedilnico, spalnice, hleve, rudnike, 
imamo celo tudi svoje vrtove, da nismo popolnoma odvisni od površja ampak nič ne prekosi 
zelenjave narejene na svežem zraku in soncu. Imamo tudi Bar, ki je v bistvu dnevna soba ampak v njo 
lahko vstopajo samo +16 in imamo tržnico kjer si lahko menjavamo stvari saj je denar je tukaj spodaj 
skoraj izgubil pomen.   

Sicer ne vem kako je zgoraj ampak tukaj spodaj ni slabo in sem precej srečen. 

Pred kratkim se je zgodila nesreča v rudniku ker se je zgornji rudnik drugega silosa zrušil na našega 
ampak na srečo ni bil noben poškodovan. Tako smo sedaj povezani z drugim silosom ampak ne 
smemo se družiti med seboj ker ne vemo kašne bakterije in virusi so se razvili v drugih silosih ta čas 
tako da to pot uporabljamo izključno za sporočanje in trgovanje. 

Kot sem že povedal, sem nadzornik silosa. To je v bistvu kot podpredsednik, ki vodi en del države 
ampak tako da dobiva ukaze od predsednika. Odgovoren sem za vse kar se tukaj notri zgodi. Tako, da 
ne morem biti ravno sproščen cel čas ampak do vseh se obnašam kot da je vse v redu, da me slučajno 
ne bi gledali drugače kot človek človeka če me razumete. 

 

Se nadaljuje… 

 

 

 

 

 

 

 



Lara Višnjevec, 1. B 

Pripovedovalka zgodb 

Zgodba o deklici, ki je tako ljubila zgodbe, da je nekoč sama postala ena 

Stojim tukaj, na tej obljudeni avtobusni postaji in čakam. Stojim tukaj in čečkam nesmiselne besede v 
svoj mali v usnje vezan zvezek. Tako majhna sem, tako mirna, da sem preprosto nevidna. Vse drvi 
mimo mene in jaz stojim.  

Ljudje okoli mene neučakano pogledujejo na uro in tapkajo z nogo ob tla, mudi se jim, pravijo. 
Nervozno vzdihujejo, zakaj morajo toliko časa čakati na tale avtobus, si mislijo. Zmanjkuje jim časa, 
pravijo. Spominjajo me na tiste ''sive može'' iz knjige Momo. Tako obupano se trudijo prihraniti čas, a 
ga v resnici izgubljajo medtem ko ga tako zagreto hranijo. Kajti čas je vedno le vzeti si ga je treba.  

Umazan bel avtobus je prisopihal na postajo. Končno, vzdihujejo ljudje okoli mene. Tečejo proti 
vhodu v avtobus, drenjajo se v vrsti da bi lahko čim prej vstopili in si poiskali najboljši sedež. Jaz sem 
zadnja, čisto zadnja, nikamor se mi ne mudi. Majhna, nevidna. Stopim skozi vrata, ki se škripaje 
zapirajo za mano. Voznik se mi rahlo nasmehne z takim pogledom v očeh, kot bi hotel reči, kaj pa ti 
počneš tukaj med vsemi temi resnimi odraslimi? Ob takih trenutkih se zmerom spomnim na Malega 
princa, on bi razumel. Če bi seveda bil tukaj. A žal ni. Sedem na še zadnji prost sedež. Tisti čisto zadaj, 
čisto ob oknu. Zazrem se ven v neskončno sivino mesta. Le kako lahko kdo vzljubi tako monotonost? 
Jaz komaj prenesem pogled nanjo, pa čeprav se vsak dan znova zbujam v to taisto megleno sivino. 
Siva je tako bedna barva. Nič ni od nje, samo siva. 

Zato kadarkoli lahko bežim stran od nje. Kamorkoli. Ali v neskončno barvitost lastnih misli ali pa k 
prostrani modrini morja. Moje misli so tako blagodejne, kakor kaplja sveže vode v neomajni poletni 
suši. Tam so vedno ko jih potrebujem, lahko se zanesem nanje. Popestrijo to tesnobno sivino 
realnosti. Tako kakor tudi objem vode. Prav tam sem namenjena, k morju. Na tisto neobljudeno, 
kamnito obalo, polno temnega skalovja. Tam je lepo. Tako spokojno. Sliši se mogočno bučanje morja, 
diha zrak z domačim vonjem po soli. Kakor Kasienka*, se tudi jaz počutim varno in svobodno v 
zavetju vode.  

Misli mi švigajo sem ter tja, moja roka neutrudno zapisuje besede v tale majhen usnjen zvežčič. Pišem 
vse kar mi pade na misel. Kakor da bi pisala zgodbo. Zgodbe ki so mi tako pri srcu. Rada jih berem in 
zapisujem. Tako čudovit občutek je, ko vse te misli, zavite v celofan prefinjene posrednosti besed, z 
okroglo pisavo prelijem na rumenkast papir. Tega občutka se ne bom nikoli naveličala. Kakor tudi ne 
občutka soli, ki se ti suši na koži zaradi žgočega poletnega sonca, prijetnega hlada divje morske vode 
ter neomejenega lebdenja med vrsticami v knjigah in svetovi opisanimi v njih.  

Avtobus se ustavi od neprijetni spremljavi škripanja zavor. Vstanem in stopim skozi zadnja vrata ven 
na prašno makadamsko cesto. Umazani beli avtobus počasi izginja v daljavo, dokler se ne sliši samo 
še škripanja gum po grobem makadamu. Odpravim se proti majhni divji plaži, ki jo tako dobro 
poznam. Vedno, kadar le lahko, pobegnem sem. Stopam po vedno ožji potki, ki se spušča strmo 
navzdol. Okoli mene se dvigajo mogočni klifi, ki jih lahko opazim skozi špranje med tankimi drevesi in 
grmički. Kako drugače je tukaj, koliko lepše kot v tistem sivem mestu le nekaj kilometrov stran. Še 
vedno se vidi njegove obrise v daljavi, a je njegova moreča monotonost je predaleč stran da bi me 
dosegla. Tukaj je namreč vse tako lepo in barvito, komajda lahko najdeš dve travniški cvetlici enake 



barve. Pridem to konca te kozje stezice, kot pravijo takim potkam. Ostre skale in peneči valovi me 
pozdravljajo. Šumenje vetra skozi vrhove dreves, bučanje nemirnega morja ter udarci drobnih 
kamenčkov drug ob drugega ustvarjajo čudovito, tako poznano, melodijo. Sezujem si svoje ponošene 
čeveljčke in črtaste nogavice ter bosa stopim na grobe kamne. Nasmehnem se ob zbadajoči bolečini v 
stopalih. Ostri kamni me nikoli niso motili, pa čeprav tudi mene, tako kot vsakega ki stopa po njih, 
rezažejo v podplate. Počasi stopam proti ravni skali, ravno prav oddaljeni od morja, da me valovi ne 
škropijo preveč a ravno prav blizu, da me sveže morje še vseeno kdaj pa kdaj poboža po bosih 
stopalih. Sedem na to skalo in se zazrem v daljavo. Obdaja me neskončna modrina morja. Valovi se 
lomijo na obali in vase vlečejo drobno špičasto kamenje. Včasih me morje spomni na Nič iz Endejeve 
Neskončne zgodbe, kajti ko tako zreš v daljavo in tej modrini ne vidiš konca, res izgleda kakor da je en 
velik nič, ki vase žre kamenje. Ampak morje je tak dober Nič, ki ti ponudi možnost da pravzaprav ti 
sam postaneš nič. Morje je namreč tako veliko, da smo mi le ena drobcena, drobcena pikica v njem. V 
objemu morja mi je bilo zmeraj tako udobno, kajti bila sem samo jaz in neskončna tiha modrina. V 
njem sem tako majhna, a tako svobodna, nič me ne omejuje. Tako rada si predstavljam, da sem 
sirena ki biva v kraljestvu pod morjem. V čudovitem, svetlečem kraljestvu daleč stran od sivine 
realnosti.  

A ne morem zares biti morska deklica. Nimam čarobne knjige v katero bi se lahko potopila, da bi 
ustvarila svoj svet, svojo zgodbo. O tem lahko le sanjarim, lahko si zamišljam svetove a ti ne bodo 
mogli nikoli obstajati. To hrepenenje, ta mučna sivina realnosti me duši.  

Na skali poleg moje pristane lep, čisto bel, galeb. Pogleda me s svojimi majhnimi ptičjimi očkami. 
Točno vame gleda, točno v moje prazne rjave oči. Odpre svoj kljun, kakor da bi hotel nekaj reči pa ne 
more. Nato pa se obrne stran, skoči dol s skale in se obrnil k meni. Odskaklja še malo naprej. Še 
enkrat se obrne kakor da bi hotel videti, če mu sledim. Nasmehnem se sama pri sebi in vstanem s 
skale. Beli galeb je že na vodni gladini, zopet me nepremično gleda. Na skalo odložim svoj mali v 
usnje vezani zvezek ter z velikimi tiskanimi črkami nekaj zapišem na prvo stran. Odložim ga na skalo 
in stopim za galebom. Morje me kliče.  

Res je stopila v vodo za galebom. Mirno je zaplavala v toplo vodo in galeb je drsel ob njej. Obrnila se 
je na hrbet ter zaprla oči. Poslušala je nemo uspavanko, ki ji jo je pelo morje. Prepustila se je toku in 
objemu morja, ki ji je bil tako domač. Na obali je na skali ostal le še majhen, v usnje vezan zvezek, na 
čigar prvi strani je bilo z velikimi, ličnimi črkami zapisano STORIA. Tako je torej deklica, ki je tako 
ljubila zgodbe, tudi sama postala ena.  

 

*Kasienka je glavna junakinja knjige V zavetju vode 

 

 

 

 

 



 


